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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

PROXY Form A 
------------------------------------------- 

 
 
เขียนที่................................................................. 
Written at 
วนัที่ ........ เดือน ..........................พ.ศ. ................ 
Date           Month                       Year 

(1) ข้าพเจ้า ................................................................. สญัชาติ ............................................................................. 
     I / We                                                                    Nationality 
อยู่บ้านเลขที่ ........... ถนน ............................................. ต าบล/แขวง....................................................................... 
Reside at               Road                                        Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ/เขต .....................................จงัหวดั ......................................... รหัสไปรษณีย์ .............................................. 
Amphur / Khet                              Province                                        Postal Code 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
am / are a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Public Company limited. 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม ......................... หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................... เสยีง ดงันี ้
holding altogether                                      shares and can cast votes equaling                         shares as follow; 
หุ้นสามัญ .................................................. หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั ................................................... เสยีง 
Ordinary Shares                                         shares, can cast votes equaling                                                 votes 
หุ้นบริุมสทิธิ ................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั ................................................... เสยีง 
Preference Shares                                     shares, can cast votes equaling                                                  votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ Hereby appoint 
(1)...................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ............................... 
                                                                                            Age                      years, Resides at 
ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ..................................................... 
Road                               Tumbol / Khwaeng                                 Amphur / Khet 
จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย์ .............................................................................หรือ 
Province                                                            Postal Code                                                                              or 
(2)........................................................................................อายุ ........................ ปี อยู่บ้านเลขที่ ............................ 
                                                                                             Age                       years, Resides at 
ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต ..................................................... 
Road                                     Tumbol / Khwaeng                          Amphur / Khet 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed Duty Stamp 20 Baht 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
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จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย์ .............................................................................หรือ 
Province                                                           Postal Code                                                                                or 
 
(3)........................................................................................อายุ ........................ ปี อยู่บ้านเลขที่ ........................... 
                                                                                             Age                      years, Resides at 
ถนน ...................................... ต าบล/แขวง ....................................... อ าเภอ/เขต .................................................... 
Road                                Tumbol / Khwaeng                                Amphur / Khet 
จงัหวดั ............................................................ รหสัไปรษณีย์ .................................................................................  
Province                                                           Postal Code                                                       
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญัประจ าปี 2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุ บริษัท ซงัโกะ ไดคาซติง้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอตุสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ต าบลหนองบวั อ าเภอบ้านค่าย จงัหวัดระยอง 21120 หรือที่จะ
พงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of 
shareholders for the year 2018, on Friday, 27th April 2018 time 13.30 p.m. at the meeting room of Sanko 
Diecasting (Thailand) Public Company Limited. Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, Nongbua, 
Bankhai Distric, Rayong 21120 or at any adjournment thereof. 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 
myself / ourselves. 

ลงช่ือ / Signed .................................................................. ผู้มอบฉนัทะ Grantor 
          ( ................................................................) 

ลงช่ือ / Signed ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ Proxy 
                                                                  ( .................................................................) 

ลงช่ือ / Signed ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ Proxy 
                                                                  ( .................................................................) 
        ลงช่ือ / Signed ................................................................... ผู้ รับมอบฉนัทะ Proxy 
                                                                  ( .................................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ: ผู้ ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the 
meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 




